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DOKUMENTIN TARKOITUS JA JAKELU 
 

Tarkoitus on kirjata tähän dokumenttiin page.fi sivuston yleiset asiat. Dokumentti on 

kaikkien nähtävillä page.fi sivustolla (= ladattavissa sieltä pdf-tiedostona). 

 

HINNOITTELU (omakustannusperiaate) 
 

Hinnoittelu yms. asiat eivät ole salaisuuksia. Kustannukset perustuvat netistä löytyviin 

faktoihin. WWW-palvelu on hankittu Serverimaailmasta, www.serverimaailma.com 

(PRO-paketti = 10 GB tilaa ja 250 GB liikennöintiä per kk, 100 sähköpostilaatikkoa). 

Viestintävirasto, https://domain.ficora.fi/fidomain/aca.aspx, myöntää domainit, joissa 

on fi-pääte (kuten tällä domainilla) ja perii siitä maksun. Ylläpitotoimenpiteisiin 

menee jonkin verran aikaa (sähköpostilaatikoiden ja FTP-tunnusten luonti) ja 

ylläpitoon tarvitaan maksullinen Internet-yhteys. Noista kertyy alla mainitut 

omakustannehinnat joilla pääsee page.fi domainiin mukaan. 

 

Tiedoksi 19.2.2011 Serverimaailman etusivulta kuvaruutukaapattu pakettihinnoittelu.  

 
 

Page.fi sivustolla tarjolla olevia alidomainin tilavarauksia 

Tilavaraus Liikennöintioikeus sähköposti- kustannus 

(mailit + kotisivutila) per kuukausi laatikoita per vuosi 
1 GB .................................... 25 GB ................... maks. 9 kpl ........ 10 € 

2 GB .................................... 50 GB ................... maks. 14 kpl ....... 14 € 

3 GB .................................... 75 GB ................... maks. 19 kpl ....... 18 € 

4 GB .................................... 100 GB ................. maks. 24 kpl ....... 22 € 

Muut mahdolliset vaihtoehdot tarkastellaan tapauskohtaisesti, ota yhteyttä. 

 

Mikäli alidomainin julkaisussa aiotaan käyttää HTML-koodauksen lisäksi tekniikkaa 

(tietokanta, jne.), joka vaatii palvelimelta tukea tekniikalle, asiasta pitää neuvotella 

erikseen. Mahdollisuuksia on mutta virittämisen hankaluudesta minulla ei ole tätä 

kirjoitettaessa tietoa. 

 
Huomautus 1: Yksityishenkilöllä on mahdollisuus (ainakinv. 2008, nyt helmikuussa 2011en 

tarkistanut) serverimaailmalta ilmainen nimi.figgy.eu muotoa oleva alidomain. Jos tuo 

vaihtoehto käy tarkoituksiisi niin sitten eti tarvitse page.fi alidomainia → Hoida asia 

Serverimaailman kanssa. 
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VASTUUT 
 

WWW-palvelinhotelli, Serverimaailma, vastaa page.fi domainin (ja alidomainien) 

julkaisualustan toiminnasta. Toisin sanoen siitä että Serverimaailman palvelimelle 

siirretyt tiedostot näkyvät Internetissä ja siitä että sähköpostipalvelu toimii. 

 

Harri Lahtinen toimii page.fi domainin pääkäyttäjänä. Hän vastaa siitä, että luo 

huolellisesti alidomainit, niiden FTP-käyttäjät ja sähköpostilaatikot. Tunnukset 

ilmoitetaan vain sille henkilölle, jonka käyttöön FTP- tai sähköpostitunnukset on 

laadittu. Lahtinen ei käytä pääkäyttäjän asemaa siten, että kajoaisi alidomainien 

tiedostoihin ilman alidomainin vastuuhenkilön nimenomaista pyyntöä. 

 

Harri Lahtinen maksaa ajallaan WWW-palvelinhotellin maksut (palveluntarjoajalle) 

sekä page.fi domainin maksut (Viestintävirastolle) jotta palvelu pysyy keskeytyksettä 

aktiivisena. 

 

Alidomainin vastuuhenkilö maksaa alidomainin tilavarauksen kustannuksen. Maksu 

peritään vuodeksi kerrallaan etukäteen. Mikäli maksua ei suoriteta, Harri Lahtisella on 

oikeus poistaa alidomain ja sähköpostilaatikot page.fi domainilta. 

 

Alidomainin vastuuhenkilö vastaa siitä, että alidomainin ja siihen kytkeytyvien 

sähköpostilaatikoiden käytössä noudatetaan Suomen lakia, kansainvälistä lakia 
ja hyviä tapoja. Mikäli jollain taholla on rikosoikeudellisia, juridisia tai taloudellisia 

vaateita alidomainien (mukaan lukien alidomainin osakkaiden sähköpostilaatikot) 

osalta, niistä vastaa alidomainin vastuuhenkilö tai alidomainin osakas (käyttämänsä 

sähköpostilaatikon osalta). 

 

Sähköpostilaatikoiden tilavaraus (= ”quota”) on asetettavissa page.fi 

hallintapaneelista. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköpostilaatikon täytyttyä laatikko 

”vuotaa yli” eli ei ota vastaan uusia viestejä ennen kuin se on tyhjennetty (= normaali 

sähköpostilaatikon ominaisuus). Sähköpostilaatikot pysyvät siis niille varatun tilan 

raameissa. 

 

Alidomainin WWW-sivutila ei ole sähköpostilaatikon tavoin quota-määrittelyn 

piirissä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että alidomainin haltija voi halutessaan siirtää 

alidomainiinsa enemmän tavaraa kuin sen sovittu tilavataus on. Tämän vuoksi 

Alidomainin vastuuhenkilön pitää jonkin verran seurata, että WWW-sivustolle ei 

siirretä liikaa tavaraa. Asiassa ei olla pilkuntarkkana eli ajoittaiset maltilliset ylitykset 

sallitaan mutta jos tilaylitykset ovat jatkuvia ja huomattavia (= häiriötä aiheuttavia) 

eikä alidomainin vastuuhenkilö Lahtisen huomautuksista huolimatta korjaa asiaa niin 

Lahtisella on oikeus poistaa häiriköivä alidomain postilaatikkoineen page.fi 

domainista. 

 

Liikennöintimäärä ei tullene rajoittavaksi tekijäksi paitsi jos käyttäjän alidomainista 

tulee kansallinen tai kansainvälinen menestys (...epätodennäköistä, eikö totta?). 

Lahtinen tulee seuraamaan kuukausittaisia liikennöintimääriä per alidomain. Mikäli 

jonkin alidomainin puitteissa on poikkeuksellisen paljon liikennöintiä, Lahtinen 

tiedottaa asiasta. Jos jonkin alidomainin liikennöintimäärä ylittää huomattavasti sille 

varatun kaistankäyttömäärän ja tilanne jatkuu Lahtisen huomautuksista huolimatta 
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sellaisena että koko page.fi domainille varattu kaista uhkaa loppua (= haittaa kaikkia 

domainin käyttäjiä), Lahtisella on oikeus poistaa kaistaa ylikäyttävä alidomain 

postilaatikkoineen page.fi domainista. 

 

TUKI 
 

Alidomainien käyttäjien pitää hallita sen verran tietotekniikkaa että kykenevät 

operoimaan sähköpostilaatikoitaan, FTP-tiedonsiirtoa ja koodaamaan WWW-

sivustonsa. Harri Lahtinen ei ole tekninen tuki mutta toki koittaa mahdollisuuksien 

mukaan auttaa jos jotain ongelmia ilmenee. Jos tulee tarve ottaa yhteyttä WWW-

hotellipalveluun, se pitää hoitaa Harri Lahtisen kautta (= page.fi asiakas). 

 

LOPPUHUOMAUTUS 
 

Harri Lahtinen omistaa page.fi sivuston ja pidättää oikeudet oman harkintansa mukaan 

joko myöntää tai kieltää alidomainit. Mukaan pääsee tai ei pääse ”pärstäkertoimen” 

mukaan. Mikään kypynatsi ei ole tarkoitus olla mutta vähänkään arveluttavaa 

toimintaa on turha yrittää tunkea page.fi systeemiin. 


